
Lindab Doorline garageporte

En smuk port at komme hjem til
Skræddersyet til dansk byggestil
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Lindab Doorline

 En port til drømme
og det man skal passe på
Når garagen skal bygges eller renoveres er det vigtigt, at 

du vælger den ideelle portløsning. Bilen, det dyre værktøj, 

græsslåmaskinen. Alt sammen står det i garagen – og det 

skal det gerne blive ved med. Men sikkerhed og styrke er 

ikke alt. Det er ligeledes vigtigt, at porten er perfekt tilpas-

set dit hjem, så huset fremstår som én samlet helhed i 

både stil og farve. 

Hvordan vælger du den rette garageport til boligdrøm-

mene? Du vælger en garageport, som spiller sammen 

med husets stil. En stærk løsning, der holder regn, slud og 

ubudne gæster ude – og varmen inde. Du vælger en port, 

hvor funktionalitet og kvalitet er top, og som er skrædder-

syet til det omskiftelige danske vejr og dit hjem.

I denne brochure kan du finde inspiration til, hvordan du 

sætter ny garageport i boligdrømmen, og du kan læse 

mere om alle fordelene ved Lindab Doorline – en smuk og 

gennemtænkt portløsning.
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Klassiske linjer og en smuk port
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En port i samme farve som vinduer og døre skaber harmoni 
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Ruder i Lindab Doorline giver naturligt lysindfald
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Lindab Doorline i skøn farveharmoni
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Skarp arkitektur og porten,  
der passer
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En smuk helhed med rene linjer
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En Lindab Doorline port med rene linjer passer godt til garagen,  
hvad enten åbningen er firkantet eller som her, buet
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Porten skal passe – Lindab Doorline fyldningsport  
tager sig bedst ud i en garage med firkantet åbning
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Enkelt og funktionelt med plads til to
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Flotte farver og strukturer

Hvid

Stålmetallic

Brun Blå

Grafitgrå

Grøn

Skifergrå

Rapsgul

GåsevingegråTeglrød

Lysegrå

Rød

En garageport skal være smuk at se på og gerne passe 

til husets arkitektur. Derfor kan du med Lindab Doorline 

vælge mellem 12 flotte farver og to overflader på din gara-

geport. På den måde kan du skræddersy din port, så den 

harmonerer med tag, døre, vinduer og træværk.

Stucco – fås i alle 12 farver.

Træstruktur – fås i brun, grafitgrå og hvid.
NB! Fyldningsporte fås kun i hvid.
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Fjernbetjent fornøjelse
Når det regner, er koldt eller mørkt, er det ikke rart at 

skulle ud og åbne en garageport for at komme ind med 

bilen. Det kan du undgå med en automatisk portåbner, der 

fjernstyres fra bilen. Et tryk på knappen, så åbner garage-

porten sig, og lyset i garagen bliver tændt – så er det bare 

at køre ind i tørvejr.
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Sikkerhed i top
Sikkerhed har tidligere været et problem i forbindelse med 

garageporte. Men med Lindab Doorline er børn og andre 

pilfingre i sikkerhed. Det patenterede "Finger Protection" 

system forhindrer, at fingre kommer i klemme. Der er ind-

bygget en speciel faldsikring, så porten sikres mod at falde 

ned, hvis en bærewire skulle springe.

Unikke fordele
Garageport på internettet
På Lindab’s hjemmeside finder du et program, som kan 

udregne prisen på din skræddersyede garageport.  

Du skal blot finde målebåndet frem og indtaste målene 

på din garage i programmet. På den måde sikrer du dig 

en port, som er skræddersyet til din garage og husets 

stil – uden merpris! Dog leveres vores fyldningsport kun i 

 standardstørrelser.

Nem montage
Lindab Doorline garageporte fremstilles med let montage 

for øje. Alle delene til porten er således fra fabrikken gjort 

"grydeklare" og skal blot monteres på plads med ganske 

almindeligt værktøj. En let montagevejledning hjælper fra 

start til slut. Vil du hellere overlade montagen til andre kan 

vi formidle direkte kontakt til en professionel montør.

Resultatet er en smuk port, som du kan glæde dig over år 

efter år.

Stålstyrke 
En garageport skal kunne modstå mangt og meget. Derfor 

er Lindab Doorline garageporte bygget op omkring en 

højisolerende kerne beklædt med en robust stålplade. En 

både stærk og let kombination, der yder god beskyttelse 

mod indbrud, vejr og vind, og hvad en garageport ellers 

kommer ud for.



Lindab er mere end 
 Doorline garageporte

Se mere på www.lindab.dk

Lindab Profil A/S
Finnmarken 1, Jels · 6630 Rødding

Tlf. 73 99 73 73 · Fax 74 55 22 94

Lindab Rainline – tagrender
Lindab Rainline er den originale ståltagrende. En stærk og 

gennemført løsning med lang holdbarhed, flotte detaljer og 

alt i tilbehør. Meget enkel at montere selv.

Lindab Topline – tagstensprofiler
Et klassisk dansk tag, der holder det flotte udseende i åre-

vis. Pladerne er lette at håndtere og kan monteres direkte 

oven på dit gamle tag – det er enkelt og solidt. Flere farver.

Lindab producerer også tag og tagrender i samme høje 

kvalitet og med et væld af individuelle løsningsmuligheder.

Lindab er en international koncern med mange års erfaring i  

udvikling, produktion og salg af byggekomponenter i tynd-

pladestål til både industri og private.


